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Českého krajanského spolku Beseda

Poprvé v Adinkerke
se do Adinkerke každoročně jako krajanský
spolek vydáváme spolu s představiteli zdejších zastupitelských úřadů České a Slovenské republiky.

foto © Ulf Gjerdingen

Když si zadáte do vyhledávače „Adinkerke“, zobrazí se vám spolu s turistickými
informacemi o De Panne, vyhledávaným
pobřežním městem, pod které Adinkerke
spadá, pravděpodobně informace o cizincích přijíždějících tam za účelem nákupu levnějšího tabáku či zprávy o zátazích
na pašeráky.

V květnu je tradičně pořádána buď českým nebo slovenským velvyslanectvím
pietní akce k uctění památky československých vojáků, pohřbených na vojenských
hřbitovech v Adinkerke a v De Panne.
Tato pocta má více než padesátiletou tradici, něco málo se o ní můžete dozvědět
na stránkách velvyslanectví: https://www.
mzv.cz/brussels/cz/krajane_skolstvi_kultura/hroby_ceskoslovenskych_vojaku_v_belgii/index.html.
foto © Ulf Gjerdingen

Po proslovech a pokládání věnců k hrobu neznámého vojína ještě děti roznesly
bílé růže po hrobech čs. vojáků a následně
se celý konvoj vydal k Památníku padlých
dále v centru města. Závěrečný raut s hromadami vynikajícího českého jídla všechny
osvěžil a potěšil.

Pokud v rukou nedržíte Zpravodaj poprvé a pokud sledujete akce Besedy, víte, že

foto © Ulf Gjerdingen

S mojí rodinou jsem tam letos vyjela
poprvé, zato přátelé z našeho spolku Olga
i George už mají s touto akcí letité zkušenosti a jako vždy zařídili za Besedu krásný
věnec. Při přesunu k anglickému vojenskému hřbitovu procesí hudebníků, vojáků,
zástupců nejrůznějších důležitých úřadů
i běžných obyvatel určitě dělalo na přihlížející velký dojem. Počasí nám přálo a slunce
foto © Ulf Gjerdingen

v kombinaci s lehkým mořským větříkem
úžasně dokreslovalo poklidnou, mírumilovnou atmosféru místa posledního odpočinku téměř tří set převážně anglických vojáků.

Cestou v procesí si člověk uvědomil, jak
musí být hrdý na bojovníky, kteří na pobřeží
nyní leží, a kteří za naše předky a tím i za nás
bojovali a padli. A hrdost vystřídal vděk…
Milí krajané, přidejte se k nám příští rok
i vy. Tato vzpomínková akce – kterou můžete spojit s odpoledním pobytem na pláži v De Panne – je důležitou tradicí, kterou
je třeba udržovat, aby i naše děti věděly
o tom, co bylo pro nás všechny kdysi vykonáno. Nesmíme zapomenout…
Zuzana
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Divadlo NAVLNCE a představení pro děti
KDE SPÍ MOTÝLI
Na představení v Bruselu jsem se moc
těšila, ale zároveň se ho i trošku obávala.
Nebylo to moje první představení pro české komunity v zahraničí, třeba s pohádkou
o udatném kocourkovi jsem už projela Austrálii.

z archivu divadla

Právě proto jsem si nebyla jistá, co očekávat. Budou děti opravdu mluvit česky
nebo většina z nich zvládne jen několik základních českých slov? Porozumíme si nebo
by byla lepší pantomima? Bude to jako
v Sydney, kde děti z mateřské školy vzorně
sledovaly celé představení, půlka z nich se
nadšeně zapojovala a tleskala a druhá půlka
jenom koukala a v podstatě nereagovala?
Vysvětlení tehdy bylo jednoduché. Polovina
dětí byla ze Slovenska a moje čeština pro ně
byla příliš cizí. Trošku mne uklidnilo, že děvčata z Besedy mluví krásnou češtinou, ale
přece jenom... Pečlivě jsem zvažovala každé
slovo. Bude pro děti srozumitelné?
Představení nakonec překonalo všechna
moje očekávání. Atmosféra v sále byla výborná, děti i rodiče nadšeně spolupracovali
a čeština, která v sále zněla, byla bez chybičky. Tedy z jejich strany. Moje postavy občas
nějaké to "děkuju" a "já su" použily a dokonce si kvůli Velikonocům šly uplést "žíly".
Od dětí jsem se pak dozvěděla, že se přece
pletou pomlázky, žádné žíly. Moc se mi to
nezdálo, ale podle slovníku měly pravdu.
Inu, naše divadlo pochází vod Brna, vod Prý-

glu, a já sama su holka z Moravy.☺ Od dětí
jsem se tedy v Bruselu naučila nové české
slovo a celou akci jsme si s nimi moc užili.
Za divadlo Navlnce moc děkujeme a těšíme
se na příští setkání!
Divadelnice Ivana

z archivu divadla

Divadlo NAVLNCE a František
aneb co nalezneme za zdí
Kdo zná byť jen jednu jedinou knihu
od známého českého autora Pavla Čecha, těšil se na dubnové představení Kde
spí motýli divadla Navlnce stejně jako
já. Osobně mám sice z knih pana Čecha
nejraději pavouka Čendu, ale kniha O zahradě jako předloha pro hru slibovala stoprocentně zážitek. Těšení se ještě navýšilo
setkáním s divadelníky Ivanou a Milanem,
velice milými a skromnými lidmi.
Abych byla upřímná, obávala jsem se
hlavně, jak třičtvrtěhodinové divadlo
zvládnou mí dva synové. Vzhledem k období, kterým jsme si během uplynulých
dvou let všichni prošli, můj dvouleťák, ani
starší čtyřleťák bohužel nemají s „kultůrou“ mnoho zkušeností. A tak jsem čekala,
že po 10 minutách budu s jedním nebo
s oběma odcházet ze sálu, aby nerušili
ostatní diváky. Jak jsem se ale mýlila! Pes-
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tré představení je oba dva vtáhlo a vydrželi
ho sledovat až do úplného konce. Na závěr
pak – stejně jako zbytek obecenstva – nad-

šeně tleskali. A víte co, i já sama nestačila
koukat, jak nás Ivana a malý velký František
zavedli za zeď zahrady do kouzelného, překrásného a zároveň složitého světa, kde ale
nakonec dobro zvítězilo, tak jak by to mělo
být i ve skutečném životě…
Děj byl odehrán pomocí krásných loutek
před kulisami, vytvořenými podle knihy,
a chytře doplněn o vtipné rekvizity. No,
kterého kluka by nezaujal vrtulník! Příběh
vám vyprávět nebudu, raději si objednejte
původní knihu anebo se příště opět vydejte na představení divadélka Navlnce. Stojí
to za to! A v některém z dalších čísel Zpravodaje se v rozhovoru s divadelnicí Ivanou Findurovou dozvíte, jak se vystupující
dostali z Moravy až do belgického Genku
(a pak k nám na Tomberg ☺).

foto © George Schmalzried

Zuzana
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ČARODĚJNICKÝ REJ

foto © George Schmalzried

Když jednou za čas vyšel 30. duben
na sobotu, a navíc byla zrušená všechna
kovidová opatření, nemohli jsme si nechat
takovou příležitost ujít. Co na tom, že lidé
z okolí sálu U ptačího zpěvu kroutili hlavami, že máme Halloween na jaře…! Nám se
tam rejdilo báječně!
O akci byl mezi rodiči a dětmi velký zájem, nakonec se však devět rodin nemohlo
dostavit, bylo prý tehdy hodně lidí a dětí
nemocných. Skoro všechny děti přišly v čarodějnických maskách, ale jednalo se spíš
o kouzelnické oblečení než o oblek strašidelné ježibaby nebo ježidědka. Výborky
si též navlékly kouzelnické hábity a Lenka
nám všem namalovala na tváře perfektní
pavučinu.

foto © George Schmalzried

dostala každá maska číslo a rodiče hlasovali o nejlepší masku. Každý milující rodič
viděl jako nejkrásnější jen svoje dítě, takže
všechny masky, až na jednu, dostaly stejný
počet hlasů. Za první místo obdržela vítězná maska dětské šampaňské a druhá dvě
místa jsme museli vylosovat. Milí rodiče,
příště se, prosím, snažte trochu víc po sále
porozhlédnout. ☺
Nesmíme zapomenout, že se v předsálí
ve prospěch nadace Malý Noe prodávaly

dětské knihy, s čímž nám vydatně pomohl
náš kamarád Jarda. Prodalo se 25 knih
a k burze za knihy jsme mohli připsat dalších
125 €. A jaké by to bylo setkání, kdyby tam
chybělo občerstvení, že? Výborky napekly
slané i sladké a o distribuci se postaral Kuba
s Antonínem, na suchu jsme též nebyli.
Všem pomocníkům a účastníkům patří
veliký dík!!! Rej jsme si perfektně užili a budeme se těšit na ten příští.
Olga

V první části odpoledne se děti věnovaly hlavně tvoření, krásně si ozdobily barevnou papírovou tašku, do ní pak vložily
z barevné ponožky vyrobeného pěkného
zajíčka a májovou růžičku. Mladším dětem
pomáhali tvořit rodiče nebo děvčata z výboru a naše milá pomocnice Renáta.
V sousedním sále vyhrával starší i novější české hity DJ Martin a kdo chtěl, zarejdil
si tam. V tomto sále probíhaly též soutěže – tanec s balónky a podlézání koštěte.
Tenhle úkol se u všech dětí setkal s ohromným zájmem, takže v podlézání pravidla
nepravidla nadšeně pokračovaly i ty děti,
které byly ze soutěže již vyřazené. Vítězové
získali zaslouženou odměnu. Nezapomněli jsme ani na soutěž masek. Při příchodu

foto © George Schmalzried
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TEREZÍNŠTÍ HROBAŘI
V pátek 10. června si budeme připomínat tragické 80. výročí vypálení Lidic,
nešťastný důsledek atentátu na říšského
tak zvaného protektora Heydricha v rámci
akce Anthropoid. Válečné hrůzy tím bohužel neskončily a pokračují dodnes.

Přijměte pozvání do Pražského domu
(avenue Palmerston 16, 1000 Brusel)
na neděli 12. června od 16 hodin. Pod
záštitou pana velvyslance Pavla Kluckého
promítneme dokumentární film Terezínští hrobaři, který citlivě zpracovává téma
toho, co následovalo dalších 36 hodin
po této tragédii. Více o filmu najdete zde:
https://www.csfd.cz/film/781166-terezinsti-hrobari/prehled/

Po promítání a besedě vás čeká přátelské posezení s tradičním domácím občerstvením.
Těšíme se na setkání.
Olga

Scenáristkou a režisérkou filmu je nám
dobře známá Olga Strusková, výtvarníkem Pavel Koutský a producentkou Martina Šantavá z České televize. S oběma
ženami jsme se seznámili při promítání dokumentu Válečné nevěsty. Po promítnutí
filmu budeme moct s Martinou Šantavou
o tomto i dalších jejích projektech pobesedovat. Film má anglické titulky, můžete s sebou přivést své partnery a přátele.
Z organizačních důvodů je třeba vyplnit
přihlašovací formulář https://forms.gle/QijXV28VPG9iA9jY7

panely z výstavy Anthropoid

České i jiné knihy se snažíme zachraňovat před zničením už víc než 10 let. Za tu
dobu jich prošlo našima rukama několik tisíc, některé jdou na odbyt hned, jiné u nás
leží celá léta.

Během odpoledne si budete též moct
vyzvednout knížky z našeho seznamu,
které jste si předem zarezervovali, případně si vybrat z těch, které do Pražského
domu dovezeme. Máme opravdu široký
výběr! (viz https://beseda.be/burza-knih/)
Sama Olga Strusková k tématu tohoto
dokumentu našla v našem seznamu knihu Vladimíra Konopky Zde stávaly Lidice,
kterou nemohla nikde jinde sehnat. Celý
výtěžek z prodeje knih půjde letos na podporu olomoucké nadace Malý Noe http://
malynoe.cz/.

BURZA KNIH

Dřív se jednalo spíš o starší knihy, mnohé z nich byly vzácné tiskoviny sto let staré,
několik jich bylo i z 19. století. Nyní dostáváme hlavně knihy novější, které majitelé
přečetli a chtějí tím ve své knihovně získat
místo pro další.
Na podporu prodeje knih jsme se v době
kovidové rozhodli pořádat online dražbu,
zájem o ni byl však minimální. Dražba,
která měla proběhnout 17. března, byla
nakonec zrušena, protože ti, kteří si přece
jen nějakou knihu z naší nabídky objednali,
neměli v daný den čas.
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panely z výstavy Anthropoid

Všechny finance z prodeje knih jdou
na dobročinné účely. Letošní rok jsme se
rozhodli podpořit olomouckou nadaci
Malý Noe. Máme pro ni již 285 €, a to i díky
prodeji dětských knih a štědrému příspěvku
studentky češtiny Katherine a naší krajanky
Hany. Doufáme, že se získaná suma na podporu nadace do konce roku zdvojnásobí.
Některé vybrané knihy přivezeme do
Pražského domu na dýchánek 12. června. Z aktuálního seznamu knih, který je
na webu Besedy https://beseda.be/burza-knih/, si je můžete též kdykoliv zarezervovat a na předání se s námi domluvit.
Děkujeme, že čtete a že podporujete
dobrou věc.

ilustrační foto
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POZVÁNKA NA
DĚTSKÝ DEN S GRILOVÁNÍM
Jakmile v Lese snů povolili grilování, zarezervovali jsme si prostor,
abychom konečně mohli uspořádat dětský den tak, jak jsme byli zvyklí.
Kdy?

v neděli 19. června 2022 od 12 do 19 hodin

Kde?

Bois des Rêves, Allée du Bois des Rêves 1, 1340 Ottignies,
prostor FGH vedle dětského hřiště

Přihláška:

https://forms.gle/XUuAgT93Dw3KdULX9

Platba:

dospělí a mládež od 12 let – 20 €,
děti od 2 do 12 let – 12 €, děti do 2 let zdarma

Kam?

na účet Besedy BE26 3630 3022 4129 do 3 pracovních dnů
od vyplnění přihlášky. Do zprávy uveďte počet dospělých
vstupenek a počet platících dětí do 12 let.

Co za to?

dospělí: 1 maso (i české klobásy) nebo zelenina nebo sýr
s přílohou (chleba, bageta, kečup, hořčice, křen, kyselá
okurka), 1 salát, 1 plzeňské pivo nebo víno (jen opravdoví
dospělí, mládež se spokojí s nealkem), 1 nealko nápoj (máme pro vás i kofolu), 1 káva nebo čaj, 1 talíř sladkého.
děti: 1 maso nebo zelenina nebo sýr s přílohou, 1 salát, 1 nealko, 1 dezert.

Hry:

Přibližně od 15 h do 16:30 budou děti od 2 do 12 let plnit úkoly. Po jejich splnění dostanou odměnu.

ilustrační foto

Bude to naše poslední setkání před prázdninami. Těšíme se na vás.
za výborky z Besedy – Olga
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Členské příspěvky
Naši milí Besedníci a milé Besednice,
děkujeme všem, kteří jste letos již zaplatili svůj členský příspěvek, je vás velká většina. Na tomto místě najdete ve výtisku Zpravodaje svou členskou kartičku jako potvrzení, že máte na letošek zaplaceno. Platbu může každý provést kdykoliv během kalendářního roku. Když ovšem máte na nějaké akci coby členové slevu na vstupném, je třeba mít příspěvek již zaplacený. Letos se bude
v říjnu konat valná hromada, volit a kandidovat do výboru budete moci pouze po zaplacení členského příspěvku. Výbor by rád
uvítal nové posily. Co říkáte, nechcete to s námi zkusit?
Členem Besedy se může stát každý, kdo má pozitivní vztah k České republice, ztotožňuje se s náplní naší činnosti a chce ji
podpořit. Členství vzniká zaplacením příspěvku, nezaplacením automaticky zaniká (viz https://beseda.be/o-nas/
stanovy/).
Roční příspěvek za rodinu činí 25 €, za jednotlivce
15 €, děti a studenti příspěvek neplatí. Číslo účtu Besedy je
BE26 3630 3022 4129, do poznámky napište PŘÍSPĚVEK
2022.
Takže se klidně můžete stát členy Besedy i vy. Žádné
zvláštní povinnosti vám z toho nevzniknou. Rádi vás
u nás uvítáme!
Srdečně za celý výbor – Olga

VALNÁ HROMADA BESEDY
A PODZIMNÍ DÝCHÁNEK
V neděli 2. října 2022 se bude konat
valná hromada Besedy. Všichni členové,
kteří budou mít do tohoto data zaplacený
členský příspěvek, budou volit nový výbor.
Zatím jsme do něho nenašli žádné nové
posily, i když bychom nové tváře uvítaly

rády (jsme zatím jen samé ženy). Výbor
bude tedy pokračovat ve starém složení.
Pokud se k nám ovšem chcete připojit,
není vůbec pozdě, svoji kandidaturu nám
můžete ohlásit do 1. srpna.

Bude skvělé, když se na valnou hromadu
dostavíte osobně, ale v případě že to nebude ve vašich silách, budete moct hlasovat
písemně. Všechny instrukce budou v hlasovacím lístku, který včas obdržíte.
Valná hromada se koná každé dva roky,
tu loňskou jsme s vaším svolením kvůli kovidové krizi o rok odložili, je tedy na čase
uspořádat ji letos. V tomto čísle Zpravodaje
najdete medailonky členek výboru a kontrolorky účtů Besedy, které jsou ochotné
ve své práci pokračovat. Pokud se nám
přihlásí další kandidáti, po 15. srpnu bude
sestavena finální kandidátka.
Je dobrým zvykem, že se po valné hromadě koná koncert nebo dýchánek s někým zajímavým. Podzimního dýchánku
se hned po valné hromadě prostřednictvím skvělé vypravěčky Mileny Štráfeldové zúčastní sama Toyen, která by 21. září
oslavila 120. výročí narození.
Mějte se krásně a na viděnou nejen
na valné hromadě (jen pro členy), ale
i na dýchánku (pro všechny).

ilustrační foto
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Medailonky kandidátů do výboru Besedy a kontrolora účtů
PILAŘOVÁ LENKA
Původně v ČR

Chrudim

V Belgii od

srpen 2003

Povolání

právnička

Rodina

manžel Radek, děti Jakub, David, Ema

Beseda

členka od 2012, ve výboru od řijna 2017

FROSTOVÁ BARBORA
Původně v ČR

Děčín

V Belgii od

září 2000

Povolání

původně účetní, distribuce v oděvní firmě

Rodina

přítel Olivier je Belgičan, dcera Emma

Beseda

členka od 2013, ve výboru od 2014

GJERDINGEN ZUZANA
Původně v ČR

Frýdek-Místek

V Belgii od

září 2010

Povolání

hudebnice, učitelka hudby, asistentka MŠ

Rodina

manžel Ulf je Švéd, synové Matyáš Jan a Antonín Tom, nevlastní syn Michael Ulf

Beseda

členka od od 2013, ve výboru od 2014

SCHMALZRIEDOVÁ OLGA
Původně v ČR

Český ráj – Bělá u Staré Paky

V Belgii od

leden 1987

Povolání

učitelka angličtiny a ruštiny, nyní češtiny pro cizince

Rodina

manžel George je Američan, čtyři dospělé děti, vnučky Ellyn a Lucia, vnuci Liam a Emilio

Beseda

členka od 1990, ve výboru od 1998

STAŇOVÁ ALENA
Původně v ČR

Veselí nad Moravou

V Belgii od

prosinec 1994

Povolání

inženýrka chemie, nyní průvodkyně

Rodina

manžel Alain je Belgičan, syn Aleš

Beseda

členka od 2000 – 2006 a od 2009, ve výboru 2000 – 2006, 2009 – 2017 a od 2019

SCHUSTEROVÁ MARTINA
Původně v ČR

Liberec

V Belgii od

červenec 2010

Povolání

učitelka, nyní asistentka v neziskové organizaci

Rodina

manžel Dimitri je Belgičan, dcera Klara a syn Zachary

Beseda

členka od 2011, ve výboru od 2011 do 2015, od 2015 kontrolorka účtů Besedy
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Číslo 2 / 2022

červen

Společenská rubrika
Milí krajané, nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě.
Děkujeme.
6. ledna 2022 zemřel mnohaletý
člen Besedy Jaroslav Vladimír
Dědek z Lutychu.

25. března 2022 zemřela paní Jarmila Böhm z Nivelles.
Její otec Josef Karel Böhm byl letcem 311. československé
perutě RAF a aktivním členem Sokola v Belgii.

Čest jejich památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým.

11. května 2022 se narodil Emilio,
syn Sylvaina Naudtse a Susanne Schmalzried.
Upřímně rodičům blahopřejeme. Nechť vám synek přináší jen samou radost a štěstí!

10. dubna 2022 oslavil narozeniny náš webmaster
Ulf Gjerdingen.

4. června 2022 oslavila narozeniny milá pokladní
Besedy Barbora Frostová.

15. května 2022 oslavila narozeniny
paní Anne-Marie Bořecká Desmedt z města Huy.

10. července 2022 oslaví narozeniny členka Besedy
paní Eva Langer z Bruselu.

23. května 2022 oslavil narozeniny dlouholetý člen
Besedy pan Zdeněk Král z Bruselu.

2. září 2022 oslaví narozeniny paní
Eliška Meuleman – Kneblová z Brugg.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme, do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
Promítání filmu
Terezínští hrobaři a beseda
s Martinou Šantavou

Pražský dům
Avenue Palmerston 16
1000 Brusel

neděle 12. června 2022
od 16 hodin

Dětský den a grilování
v Lese snů

« Bois des Rêves »
u Ottignies a Louvain-la-Neuve

neděle 19. června 2022
od 12 do 19 hodin

Dětský den
s trolly v De Schorre

Místo setkání
bude oznámeno později.

neděle 18. září 2022
od 15 hodin

Valná hromada a dýchánek
s Milenou Štráfeldovou a Toyen

Pražský dům
Avenue Palmerston 16
1000 Brusel

neděle 2. října 2022
od 14 a od 15 hodin

Zpravodaj vychází čtvrtletně. Členové Besedy dostávají výtisk poštou automaticky, ostatní na požádání.
Každý zájemce může dostávat elektronickou verzi Zpravodaje e-mailem,
stáhnout si jej též můžete z webových stránek Besedy www.beseda.be
Příští číslo Zpravodaje vyjde v září 2022, uzávěrka pro vaše příspěvky je 1. srpna 2022.
EDITOR: Zuzana Gjerdingen, zuzana.gjerdingen@gmail.com, spolek@beseda.be
ADRESA: Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud, Belgie
TELEFON: +322 / 384 96 44 nebo +32 497 / 92 81 62
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